
	

Locatie 
Utrecht Science Park (Uithof) 
 
Opdrachtgever 
Universiteit Utrecht 
 
Doorlooptijd 
September 2011 – april 2015 
 
Omvang project 
15.000 m2 bvo 
 
Rol PM²  
Eindverantwoordelijk projectmanager van 
PvE tot en met nazorg 
 
Programma 
· Lab- en practicaruimten, 6.000 m2 bvo  
· Overige onderwijs- en nevenfuncties, 

8.000 m2 bvo  
 
Kenmerken 
· Nieuwbouw  
· Laboratoria/practicumzalen 
· Collegezalen, studieplekken 
· Transparant, eigentijds ontwerp 
· Strakke tijdsplanning: binnen 3,5 jaar 

van PvE tot ingebruikname.  
· Duurzaam 
· BIM 

NIEUWBOUW KONINGSBERGERGEBOUW 
UNIVERSITEIT UTRECHT 

PM² heeft het overall projectmanagement gevoerd over de realisatie van 
een nieuw onderwijscentrum voor de faculteiten Bèta- en 
Geowetenschappen op het Utrecht Science Park (Uithof). Het nieuwe 
onderwijscentrum vormt de leeromgeving voor alle 6.200 studenten van 
de faculteiten Bèta- en Geowetenschappen.  
 
Verdeeld over drie gebouwen worden bijna 3.500 studentplekken gerealiseerd 
voor practicumonderwijs, werkgroep- en computeronderwijs en collegezalen. 
Het is een omgeving geworden waar studenten niet alleen komen om 
onderwijs te genieten, maar ook om te (ver)blijven. Ontspannen, ontmoeten, 
overleggen en zelfstudie staan centraal. Door een grote diversiteit aan functies 
en sferen biedt het nieuwe onderwijscentrum voor elk wat wils.  
 
De bovenste vier verdiepingen bestaan uit zeventien practicumzalen en 
bijbehorende nevenruimten voor chemisch en biologisch practicumonderwijs. 
Op de onderste drie verdiepingen is een openbare ruimte voorzien met een 
grote hoeveelheid van en verscheidenheid aan zelfstudie-, overleg- en 
ontmoetingsplekken. Ook zijn er drie grote collegezalen opgenomen en 
horecavoorzieningen. 
 
Het gebouw is uitgewerkt in BIM door het ontwerpteam en de UU heeft van 
meet af aan duurzaamheid als belangrijk uitgangspunt gehanteerd. Het 
gebouw is beoordeeld op Very Good volgens de Breeam-methode.  
 
Een van de meest in het oog springende kenmerken van het project is de 
ambitieuze planning. In september 2011 is begonnen met de definitiefase en 
in april 2015 is het gebouw in gebruik genomen. Onder andere door een 
compacte organisatiestructuur, strakke besluitvorming en niet meer 
overleggen dan strikt noodzakelijk, is deze – zeker voor universitaire begrippen 
zeer ambitieuze planning waargemaakt.   
	

Meer informatie: bas.vanhalen@pm2.nu 
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